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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Emberi Eľőfoľrás

Bizottságvéleményezi

X

Határ ozati j avaslat a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkcldási és Pénztigyi Bizottság és az Emberi Eľőfonás Bizottság javasolja
Képviselő-testületnek az előteri

es

a

ztés megtáĺ gy alását.

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A
M

Képviselő-testü|et fo16. február

u ll

4-i üléséndöntött a Társasházi

Pá|yázatokat E|őkészítő

kac so port (a tovább i akban : T PEM ) Iétszámállak k ibov ítéséről.

Ennek indoklásaként a vitában dr. Sára Botolrd elmondta, hogy ,,a Társasházi Pályázatokat Elbíľáló
Munkacsoport kibővítéséreazért van sziikség. mert az önkormányzat szándéka, hogy a bérlakćlsgazdálkodási koncepció kidolgozása elengedhetetlen a szolidaritási szempontok fig1lelembevételével.
Azért bővítették a Munkacsoportot, mert ezek a ĺagok, például dr. Erőss Gábor is az eddigi aktivitását
figlelembe véve konloly figyelmet fordít az onkormányzati lakásgazdálkodásra, komoly feladatot
fognak kapni. 4800 lakds tekintetében a feltérképezé,selkészílése,jogosultság vizsgálat, ki, milyen
bérleti díjaĺfizet, ez kom'ol'y mun,kát vesz nlajd igénybe, hogy a koncepciót elkészítsék.A
ľnunkac.sopoľĺna'knag/on konzoly feladata lesz, javaslattételi leheĺőséggel, ezért tarto\ták
sziilcségesnek, hĺlgy a társcĺshózi munkacsoportot is kibővítsék."

Éił.].i j::.:]i-.T
ľđj$uÁ

j

ľ

zs (3Ł(ź

l

/
g,,ź,ĺ
'l/'

es

,,a Társasházi Munkacsoportnak a feladatai rendeletben yannak szabályozva, a kovetkező testületi
ülésre dolgoznó ki a Hivatal és terjesztenék elő, hogł ez a bővülő feladat mivel jár.,'
( Iásd : hivatalos j egyzőkönyv)

TPEM feladatait meghatároző, |42lf015. (VI.04') számú képviselőazzal, hogy a Munkacsopoft feladatai közé felvételre keľĹiljön a
testületi határozat kiegészítését
,,részvétel az onkormányzat |akásgazdźikodásának vé|eményezésében,a |akáspolitikai és
A fentiekre tekintetteljavaslom

a

városrehabilitációs döntések előkészítésében,valamint Józsefuáros Iakáspolitikai koncepciójának
kidolgozásában, a szolidaritási szempontokat is figyelembe véve''.
II. A beterjesztés indoka

A képviselő-testü|eti hatärozatot, valamint rendeletet kizźtrő|aga Képviselő-testület módosíthatja.
A rendelet-módo

s

ítás j elen előterj

esĺésmel léklet ét képezi.

III. A döntés célja, pénziigyi hatása
A döntés célja az alpolgármester źital. tett ígéretmegvalósítása, va|amint a munkacsoport
megnövekedett feladataiból fakadó egyéb célok (osszeférhetetlenség szabályozása, nyilvánosság,
ré s zv éte l, át| áth ato ság) szab äly o zás a.
A j avas lat

ko ltségvetésitöbb| etfoľrást nem i génye l.

IV. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testület dontése a Magyarország helyi önkormányzatairő|
toľvény 4l ' $ (3) bekezdésénés a 42. $ 1 ' pontján alapul.

szó|ő 2011' év CLXXXIX.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselőtesttilet az a|ábbi határozati javaslat, valamint ľende|et
terv ezet elfogadására'

IJatá,ľozati javaslat

A Képviselo-testü|et úgy dont, hogy

l.

megje|ö|t Társasházi Pá|yázatokat E|bíráló
Munkacsopoft feladatait az a|źlbbiak szerint módosítja:
a Munkacsopoľt feladata különösen
társashtnak, illetve lakásszövetkęzetekfelújítással kapcsolatos pľoblémáinak
a)
számbavétele, információgyűjtés, annak alapján általános érvényű pľoblémák
m e gfo gal m a ztsa és közvetítése az onkoľmán y zat fe|é,
b) igény esetén közgyűléseken való személyes részvétel,aholtájékonatni tudják a

a 14fl2015. (VI.04') számú határozat 5. pontjában

c)
d)

i

ázati eh ető ségekro I,
széleskörrĺ és folyamatos tájékozódás atársashźaak, lakásszövetkezetek he|yzetéró|,
miĺszaki á||apotárő|, rendszeres helyzetéľtékeléS,
atársasházak, illewe lakásszövetkęzetek felújítáSiigényeinek felmérése (a
I

akóközo
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sé geket

a he|y
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lehetosésekhez méľten költsésbecs|éssel alátám
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pźiyázatok kidolgozásában va|ó segítségnyújtás,valamint a benyújtottpá|yázatok
kozött a Rendelet szerinti prioritások felállítása,
önkormányzatitämogatźtsból megvalósult felújításimunkák személyesen történő

e)

megtekintése, ellenőľzése, fotódokumentáció

készítése,

g\

ö,

afe|adatairől havonta' írásbeli dokumentáció készítése,és benyújtása a polgáľmester

h)
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felé,
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és városrehabilitációs döntések előkészítésében,valamint Józsefváros

koncepciójának kidolgozásóban, a szolidaritási szempontokat
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i

lakáspolitikai

fig,,elenzbe véve.

FeIe|ős: polgármesteľ

Hatáľido: 2016. jrinius 2.

2.

fe|kéri a polgáľmesteľt, hogy készítse elő a Munkacsoport tagjaival kotendo megbízási
szerződés módosítást ahatározat l. pontjában fog|altak figyelembevéte|éve| és felhata|mazzaa
po l gármeste

rt azok

a|

áir ásár a.

Felelos: po|gármester
Hatáľidó: 2016. június 15.
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Danada-Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváros VIII. keľület JĺízsefuáľosiOnkormányzat Képviselő-estületének
.....12016. (......) tinkormányzati rendelete

tinkoľmányzatitámogatásokľól szóňő2312015. (v. 21.)
önkoľmányzati ľendelet módosításáľĺíI

A Társasháza|<nakadható

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvaľosi onkormányzat Képviselő-testülete a lakások és
helyiségek béľletére,valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény ó2' $ (3) bekezdésében kapott fe|hatalmazás a|apján, az Alaptöľvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatátozott feladatkörében eljáľva a következoket
rendeli el:

Táľsasházaknak adható önkormányzati támogatásokĺól szóló 23lf0l5. (V. 2I.)
onkormányzati renđďret (a továbbiakban: Rendelet) 11. $ (4) bekezdése helyébe a következő

1.$

A

ľendelkezés lép:
tevékenysége folyamatos _ minden hónap első hétfőjén II őrtúő| -, a
beérkezett pá|yćuatok<kal összhangban. A Munkacsoport tĺgyľendjéta Rendelet 4. melléklete
tartalmazza."
,,(4)

2.

A Munkacsopoľt

$Ez

a rendelet

2016.június 3. napján lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatállytlt

veszti.

Budapest, 201'6.június

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ
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P
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rendelet melléklete

Elbíľáló Mu n kacsopo rt ü gyrendj

e

A

Budapest Fováros VIII. keľület Józsefvárosi onkormtnyzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) 2015. május 14. napjan tartott ülésénelfogadta a
tźtmogatásokľól szőIő 2312015. (V.21.) önkormányzati

Társasházaknak adható önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: ľendelet).

Képviselő-testület a 2512016. (II.04.) számí határozatttban jelölte ki
Pá|yázatokat Elbíráló Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) tagjait.

A

I.

a

Társasházj

Általános rész

' Jelen ügyľend a Munkacsopoľt műköđésiszabá|yait áI|apítjameg
2. A Munkacsoport a beérkezett társashćvi pá|yázatok alapján a társashźnak támogatására
l

vonatkozóan aZ onkormányzat éves költségvetésében meghatarozott e|óirányzatok
fe|haszná|ásár a

3.
4.

Íe sz j av as l ato

A Munkacsoport tagjainak

ta

Po

1

gárme stemek.

száma ot fő'

megbizási szeĺzódés alapjźn látják

A tagok

feladataikat az onkormźnyzatta| kotott

eI.

A Munkacsopoľt működésének ügyviteli feladatait

il.
1. A

Munkacsoport tagai
feladatokat ládák el:

a

a Polgármesteri

Hivatal látja el.

A Munkacsopoľt feladatai

társasházi pálytlzatok elbírálásan

túl külonosen az alábbi

a) ttĺrsasházak, illetve lakásszovetkezetek felújítássalkapcsolatos pľoblémáinak
számbavétele, infoľmációgyújtés, annak alapján általános éľvényűpľoblémák
me gfo galm

aztsa és közvetít ése az onkormán

y

zat fe|é,

b) igény esetén közgyűléseken való személyes részvétel,ahol tájékoztatni tudják a
l akó kö zö ssé geket a helyi p á|y ázati l ehető sé gekľől,

c) széleskörű és folyamatos tájékoződás a tarsasházak, |akásszovetkezetek helyzetéről,
műszaki áIlrapotźtrő|, rendszeres helyzetéľtékelés,
d) a Íársasházak' illetve lakásszövetkezetek felújítási igényeinek felmérése (a
lehetőségekhezmértenköltségbecsléssela|átámasztva),

e) páIyázatok kidolgozásában való segítségnyújtás,valamint a benyújtott pá|yázatok
kozott a rendelet szerinti pľioľitások felállítása,

támogatásból megvalósult felújításimunkĺíkszemélyes megtekintése,
ellenőľzése, fotódokumentáció készítése,

Đ onkoľmányzati

g) a feladataikĺól havonta, írásbeli dokumentáció készítéseés benyújtása a Polgármester
felé.
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h)

részvételaz önkormányzat lakásgazdtílkodltsának véleményezĺlsében,a lakdspolitikai
és városrehabilitlźciós dijntések etőkészítésében,valamint Jóuefvdros lakáspolitikai
koncepciójdnak kidolgozlźsdban, a szolidaritdsi szempontokat is Jigyelembe véve.

ilI.

A Munkacsoport üléseinek rendje

1.

A Munkacsopoľt minden hónap első hétfójén 11.00 órai kezdettel ülést tarta

2.

Az

Budapest

VIII. keľület Józsefu árosi Polgármesteri Hivatal kij elölt helyisé gében.

ülést a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefvárosi Polgáľmesteľi Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztályanak vezetője hívja össze az 1. pontban meghataľozott

idopontľa, amelyről legkésőbb az ülést megelőző 5 munkanappal meghívót küld a tagok,
és valamennyi józsefvarosi önkormźnyzati képviselő számáta, amely tarÍa|mazza az ülés
helyének és idejének, valamint amegtárgyalandó napirendi pontoknak a megjeltĺlését.A
meghívó kézbesítéseelektronikus formában torténik'
3.

A Munkacsoport ülése zárt, ame|yenkizárő|ag a Munkacsopoľt tagsai, az ülést előkészítő
szervezeti egység köztisztviselői, a tagok által meghívott, az adott ügyben érintett
személyek, illetve bármely józsefvárosi <jnkormányzati képviselo, külsős bizottsági tag
lehet jelen' A Munkacsoport tilésénállandó meghívottként tanácskozási joggal vehet ľészt
a Gazđá|kodási Ügyosztá|ynak atársasházi pźńyazatokat kezelo köztisztviselője, valamint
a Gazdálkodási TJgyosztaly vezetője Vagy aZ á|ta|a megjelölt köztisztviselő. A
Munkacsopoľt ülésén elhangzottakból kizźrő|ag az e|fogadott határozatok tartalma
nyilvános. A tagok által meghivott, az adott ügyben érdekelt személyek részéľea
meghívó, illetve annak mellékletei nem továbbíthatók, az i|yen személyek kizźľő|ag a
tagok ktilön meghívása útján értesiilhetnek az ülésen való részvétellehetőségéről.

IV.
1.

A Munkacsoport üléseinek menete

Munkacsoport taga a Munkacsopoľt iilésein köteles részt venni. A Munkacsoport
Ĺi|éséna tagok felkészülten, az elbírálásra keľülő társasházi pá|yázati anyagok

A

tartalmának ismeretében kötelesek megjelenni.
2.

3.

4.

A Munkacsopoľt elnöke dönthet az ülés elnapolásáról. Amermyiben az

elnapo|ás indoka

ismert, az e|napoltls tényétaz e|napo|ásra kertĺlő ülést megelőzően legalább 48 őrćuall
közolni kell a Munkacsopoľt tcjbbi tagsźlva| az ülés összehívásárairtrryadó módon.
A Munkacsoport üléseit a Munkacsoport elnöke vezeti. Az elnok akadá|yoztatása esetén
a Munkacsoport ülésétaz elnök által kijelcjlttagvezeti.
A Munkacsoport ülésétaz elncjk nyitja meg, majd a jelenléti iv a|apján megttl|apitja a
jelenlévő tagok számźÍ, valamint a Munkacsoport határozatképességét,ismerteti az
ülésről távolmaľadt tagok nevét és távolmaradásuk bejelentett indokát.

5.

kerĹilő napiľendi pontok elfogadásával kezdi meg.
Abban az esetben, ha meghívott személy is részt kívan venni az ĺilésen,akkor eloször a
meghívott személy jelenlétének engedélyeaźséreelegendő a Munkacsoport bdrmely
tagjdnak javaslata.

A Munkacsopoľt üléséta ttrgyalásra

6' A

napirendi pontok tárgya|ása során a hozzásző|ások rendje kötetlen, azonban a
Munkacsoport elnöke az i|és ľendjének fenntartása, valamint az ülés indokolatlan

elhúzódásának megakadá|yozása éľdekébenmegvonhatj a a szőt, valamint megadhatja a
hozzászőIás jogát a szavazati, tanácskozási joggal nem rendelkező jelenlévőknek is.

7, A

Munkacsopoľt a pá|yázatok támogatásara vonatkoző javas|atźúhatttrozati formában
hozza meg. A hattlrozatok tartalmát, és a határozatok meghozatalának szavazati arányát
napirendi pontonként a Munkacsoport elnöke állapítja meg.

v.

AMunkacsoportdöntéshozatalánakszabályai

t.

A

2.

A

3.

A Munkac

4.

ErÍntettségesetén _ amennyÍben ěgy tag az elbíráldsra keriilő pdlydzatban kłizös
képviselő, lakó vagy tulajdonos _ a Munkacsoport érintett tagja az érintettségeta

Munkacsoport hatźlrozatait szavazássa| hozza meg, amelynek soľán minden tagnak
azonos szavazatavan.
Munkacsoport akkor határozatképes, ha az ülésen a Munkacsoport legalább három
tagja jelen van.
s

op

oľt a hatfu o zatait

e

gy
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zeru szótöbb
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gel ho zza me g.

dtintés e lőtt kijteles bej elentenĹ

vI.
1

A

2.

Az

I

A Munkacsoport üléséľőlkészült jegyzőkiinyv

Munkacsoport iiléseiről főszabá|y szerint egyszertĺsített jegyzőkönyv és hangfelvétel
késziil. A hangfelvételt a Gazdálkodási Ügyosztály 10 évig köteles megőrizni.
Kivételesen a Munkacsoport elnökének döntése a|apján - aZ egy-egy napirendi pont
tfugya|ása során vagy a teljes ülésen elhangzottakról - szó szerinti jegyzőkonyv készül.
e

gy szerűsített j e gyzokönyv

tarta|mazza:

az tilés helyét és időpontját;

az elbírált pá|yézatok tźrgyźbarlhozott

összegszeľű javaslatot tarta|maző

hatźĺrozatokat;

azegyeshatározatokelfogadásanakszavazatiaránytń.
J.
)

L+.

A

jegyzőkönyv mellékletét képezi a megjelent tagok nevét és a|áirását tarta|maző

jelenléti ív.

A tagok külön kéľéseesetén a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel az áIta|uk benyújtott,
a bíráIati lapon szeľeplő javaslattól eltérő, vagy párhuzamos tárgyi javaslataikat
Íarta|maző íráso s dokumentum, vagy szĺĺvege s észľevétel.

5.

A

Munkacsoport üléséről az egyszerusített jegyzőkönyvet a Gazdá|kodási Ügyosztály
megbízott ügyintézoje az üléstől szźtmitott öt munkanapon beltil készítiel, és elektronikus
úton továbbitja a tagok részére,akik további két munkanapon' belul je|zik, ha a
jegyzőkonyv tartalmi vagy foľmai szempontból hibás vagy hiányos. Eszrevétel hiányában
a jegyzókonyvet a tagok annak kézhezvételétől _ elektľonikus úton történő megküldésétől
- számított öt munkanapon belül kötelesek a|áími. A szó szerinti jegyzőkönyvet a
Polgármesteri Hivatal az elnök eľről szóló döntését kovető 10 munkanapon belül készíti
el.

6. A

Munkacsoport iilésénelhangzottakból az elfogadott hatdľozatok tartalma, az
érintettséginyilatkozatok, valamínt a jegyzőkönyvnek az esetlegesen eltérő, kisebbségi
dlláspontokat
me n iip

o

is

rögzítő kivonata nyilvdnos,

az

nt b an, keres hető fo rmdt umb an me gtalálható.

vII.

onkormdnyzat honlapjdn kiilijn

Záłrőrendelkezések

1. Jelen ügyrend fiiggeléke a Munkacsoport tagjainak névsora.
2. A Munkacsoport tagjainak kötelezettségeire egyebekben a

rendelet Munkacsopoľt
múködésére vonatkoző szabá|yaiban, valamint az onkormźnyzat és a tagok kĺjzött
l étrej ött m e gbízás i szer zo đésben
fo g1 altak az ir ány adők.

3.

A Munkacsopoľt ügyrendje

annak 2016.június 3.napján lép hatályba.

Budapest, 20I6.június
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A Táľsashá zi P

áiy űzatokat

E|bíľá|ó Munkacsopoľt ügyľendjének
1. számú függeléke

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíľáló Munkacsoport tagjai:

Gondos

Judit

elnök

Dudás Istvánné

Dr. Eross Gábor
Guzs Gyula
Pintér AttiIa

ĺ

i,,ĺ,/

9

INDOKOLAS

Általános indokolás

A

ľendelet-tervezet a munkacsoport megnövekedett feladataiból fakadó egyéb célokat
(összeféľhetetlenség szabćĺ|yozása' nyilvánosság, tészvéte|, átláthatőság) cél.ozza.
Részletes indokolás
1.$-hoz:

A

Taľsashá zi P áIy azatokat

Elbíľáló Munkacsopoľt feladatai nak bővítése.

2.$-hoz:
Jo

stechnik ai zárő rendelkezés.
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